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 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

  محمدرضا دلجویی  حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     

 حامد نظریآقای مهندس  -سرور رحیما زنجانیخانم دکتر  -مصطفی تیموریمهندس آقای : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -آقای مهندس نیما ظهیریان -(11-13:31)آقای مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

مبنی بر ممنوعیت تهیه استان اداره کل راه و شهرسازی اخیر اقدامات انجام شده نامه  در خصوص ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا :گزارش ریاست

ه کلیه ه مذکور بنقشه های چون ساخت شامل ابلاغ به دفتر فنی سازمان مبنی بر عدم تایید طبقات مازاد بر تراکم در نقشه ها از تاریخ ابلاغیه، ارسال نام

استار ارائه نظرات اعضای هیات مدیره در این توضیحاتی را ارائه و خوجهت رعایت موضوع دفاتر طراحی و همچنین ارسال پیامک به مهندسین طراح و ناظر 

های خدمات مهندسی مطالبی  تعرفه %31 اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش هیابلاغخصوص نیز شدند. در ادامه جلسه ریاست سازمان در خصوص 

این است که آیا مدیرکل وزارتخانه امکان ملغی ده است سوال را عنوان و بیان کردند با توجه به اینکه ترتیبات قانونی در ابلاغیه مذکور رعایت نگردی

می باشد. ایشان در ادامه فرمودند که با عنایت مهندسان هیات وزیران را دارد که این موضوع عملًا اجحاف در حقوق  13کردن قانون مصوب سال 

بات شورای مرکزی به صورت حضوری یا مجازی و همچنین ابرگزاری انتخ اتبه جلسه ای که مقرر شده روز یکشنبه در شورای مرکزی برگزار گردد موضوع

ا مکاتبه با ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی مطرح خواهد شد که با توجه به هماهنگی های به عمل آمده فیمابین روسای نظام مهندسی ساختمان استانه

 %31لذا در صورت موافقت اعضای محترم هیات مدیره افزایش  انجام خواهد شد 1011ال س وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص ابقاء قانونی تعرفه های

انجام گردد چرا که در غیر اینصورت با وجود دوگانگی امکان ورود سایر ارگانهای نظارتی وجود دارد که این موضوع به نفع فعلاً تعرفه های خدمات مهندسی 

داره کل راه و شهرسازی در خصوص هزینه های خدمات مهندسی برای پروژه های نهضت ملی مسکن و متفاوت در ادامه ایشان نامه اسازمان نخواهد بود. 

از لحاظ نرم افزاری در  1011بودن آن برای پروژه های مختلف را مطرح و عنوان کردند ثبت این پروژه ها با توجه به دوگانگی تعرفه های اعمالی در سال 

 نماید و همچنین موجب تضییع حقوق دفاتر خواهد بود. سیستم نظامیار مشکل ایجاد می

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی  حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی 

   سعید نظری محسن کاظمی راد
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 بسمه تعالی 

ایشان همچنین گزارشی از برگزاری جلساتی که با حضور خزانه دار محترم، پرسنل مالی در خصوص تقسیم وظایف حوزه مالی و همچنین کمیسیون 

ات جلس معاملات در خصوص مناقصه سرور و بازگشایی پیشنهادات ارائه و ادامه دادند که از شرکت سایان تدبیر نیکسان دعوت به عمل آمده است که در

 حضور یابند.نظامیار سازمان مربوط به اعمال درخواست ها علی الخصوص بحث مالی در نرم افزار 

 نطق پیش از دستور:

من ضانجام شده  یبا توجه به بررسبیان داشتند  ورا ارائه  یحاتیتوض یاحکام پرسنل دیتمد خصوصخزانه دار سازمان در  یاسکندر نیمهندس حس یآقا

خواستار ورود موضوع  ،هما 3مدت احکام به  فیتکل نییتا تع یاداره کار و امور اجتماع هیمطابق ابلاغ ایمزا ریمزد روزانه و سا یدرصد 31 شیافزا شنهادیپ

 د.به دستور جلسه شدن

  مصوبات:

 میمتصانجام گرفته،  یوارد دستور جلسه و با توجه به بحث و بررس رهیمد تایه یاعضا تیاکثر یرا سه ماه با به مدت یموقت احکام پرسنل دیتمد -1

  .دیگردموکول  یجلسه مشترک با اداره کار و امور اجتماع یبرگزاربعد از زمان خصوص به  نیدر انهایی  یریگ

نیز سازمان ن حسابرس به بازرسا 3به منظور معرفی  ( 33از موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین)حسابرس تراز سال مالیگردید  مصوب -2

 عمل آید.ه استعلام ب

 بررسی و نتیجه به شرح ذیل مصوب گردید: ی تخصصیکنترل نقشه مطابق پیشنهادات اعلامی کمیسیون ها موضوع -3

 ناهمهندس سونا روخانم  -3 ییمهندس محمد مولاآقای  -2 یمهندس جواد رحمانآقای  -1معماری: 

 یاکبر رستم یمهندس علآقای  -3 ید دوستمهندس داوآقای  -2ی مهندس محمد معصومآقای  -1 مکانیک:

مهندس آقای  -0 ینیژاله مه نیمهندس مهخانم  -3ی یرضا ریمهندس امآقای  -2 یجانوج رهوشنگیمهندس امآقای  -1نقشه برداری: 

 یعلامات رضایعل

 فیروزمند یمهندس مجتبآقای  -3مهندس عادل فراز آقای  -2 یمهندس فرخ انصارآقای  -1ازه: س

 پور بیحب نایمهندس مخانم  -3 یورد پکیا یمهندس علآقای  -2 یلاجح بیمهندس حبآقای  -1شهرسازی: 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی  حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی رحمانپور زنجانیعلی  

   سعید نظری محسن کاظمی راد
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  . دیگرد دیتمد قهیدق31آرا به مدت  تیجلسه با اکثر -0

 گردید. موافقت  شانیا استعفایبرق مطرح و با رشته البدل  یعضو عل لیسه حسین مهندس یآقا ینامه استعفا -5

ضمن طرح  دیمطرح و مقرر گرد یساخت مستند نظارت در خصوصی مهندس معجزات یآقا 21/11/1011مورخ  1250/1011شماره  نامه -6

  یرد.گسازمان انجام  زیر نظر  پیشنهادی ایشان مستنداز  مالی حمایتفراخوان اسپانسر جهت در جلسه کمیته آموزش با حضور ایشان، موضوع 

بودن  هیریبه خ تیطراحان با عنا تیدر ظرف هیبر عدم لحاظ سهم یمبن یجعفر یمهد یآقا 23/1/1011مورخ  1313/1011شماره نامه  -7

 .و اوقاف استان ارائه گردد هیریمستندات لازم از اداره کل امور خ دیمطرح و مقرر گرد حسینیه مبارکه آل یاسینپروژه 

 وزارتو مصوب گردید ابلاغیه اخیر طرح مبر کاهش تعرفه  یسازان مبنانبوه  جمعی از سازندگان 31/1/1011مورخ  1516/1011نامه شماره -1

 .گردد یاطلاع رسانبه ایشان  خصوص نیدر ا یراه و شهرساز

رشته در و نظارت  یطراح تیظرف یدرصد 21 شیبر افزا یمبن یحقوق یشرکت ها جمعی از 31/1/1011مورخ  1511/1011نامه شماره -3

 .و اعلام گردد هیجواب لازم ته یبا اخذ نظر دفتر فن دیگرد و مصوبمطرح  برقی و مکانیکی ساتیتاس یها

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی  حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی 

   سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   71: 00جلسه در ساعت 


